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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

NR.
 
455 DIN 30.12.2022 

 

P R O C E S-V E R B A L 

 

al ȘEDINȚEI ORDINARE a Consiliului Local al Comunei Onceşti din data de 27.12.2022 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncesti a fost convocat în ȘEDINȚA ORDINARĂ prin Dispoziția 

primarului nr. 202/21.12.2022, în conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), lit. a), ale art. 134, 

alin. (1), lit. a) și alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

         Dna secretar general constată că sunt îndeplinite condițiile legale pentru desfasurarea ședinței,  

fiind prezent un numar de 11 consilieri, din numărul total de 11 consilieri în funcție. 

         Proiectul Ordinii de zi a sedintei ordinare a fost adus la cunostinta publica in termen legal de 

catre dna Oprișan Carmen-Rocsanda - secretarul general, prin intermediul Avizierului, și cuprinde:   

         1. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport cadrelor didactice și 

personalului auxiliar din unitățile de învățământ din Comuna Oncești, Județul Bacău, pentru luna 

NOIEMBRIE 2022. 

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

         2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea Bugetului local al Comunei Oncești, Județul 

Bacău, în luna DECEMBRIE 2022. 

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

         3. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2023 la nivelul U.A.T. – 

Comuna Oncești, Județul Bacău.  

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

         4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și a taxelor locale aplicabile în anul 2023 

la nivelul Comunei Oncești și  aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele 

locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzi, care se indexeaza anual pe baza ratei 

inflației. 

Initiator:  Puțeanu Mihai-Marinel – primar. 

         5. Diverse. 

         În conformitate cu dispoziţiile art. 138, alin. (15) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ, secretarul general supune spre aprobare Procesul-verbal al ședintei anterioare din data 

de 09.12.2022, cu mentiunea că a fost semnat de către presedintele de sedinta și secretarul general,    

Proces-verbal care va fi afisat la sediul Primariei Comunei Oncesti și publicat pe pagina de internet         

a instituției, acesta fiind aprobat cu 11 voturi ,,pentru”. 

         Lucrările ședintei ordinare a Consiliului Local sunt deschise de către dl președinte de ședință  

Sofronea Marius-Costel, care supune spre aprobare Ordinea de zi cu cele 5(cinci) puncte: 

         Cine este pentru?               - 11 consilieri. 

         Cine este împotrivă?                  ---- 

         Cine se abtine?                           ---- 

         În urma votului liber exprimat, Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 

         Se trece la primul punct al Ordinii de zi.  

         Se dă cuvântul dnei secretar general pentru a prezenta Raportul la Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea decontării cheltuielilor de transport cadrelor didactice și personalului auxiliar din unitățile de 

învățământ din Comuna Oncești, Județul Bacău, pentru luna NOIEMBRIE 2022. 

         Dna secretar aduce la cunoștință consilierilor locali că pentru luna noiembrie a fost solicitată 

suma de 2.650 lei pentru cheltuielile cu naveta cadrelor didactice. 

         Nefiind discuții, dl presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de hotarare în forma 

prezentată, care a fost aprobat cu 11 voturi ,,pentru”.  

         Se trece la punctul al doilea al Ordinii de zi. 

         Se dă cuvântul dlui contabil pentru a prezenta Raportul la Proiectul de hotărâre cu privire la 

rectificarea Bugetului local al Comunei Oncești, Județul Bacău, în luna DECEMBRIE 2022. 
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         Dl contabil dă citire Adresei nr. 4517/20.12.2022, prin care A.J.F.P. Bacau transmite 

suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local pe anul 2022 la nivelul 

Comunei Oncești, din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului. 

         Dl contabil propune rectificarea bugetului local, atât la partea de venituri cât și la partea de 

cheltuieli, cu suma de 60.000 lei.  

         Nefiind discuții, dl presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de hotarare în forma 

prezentată, care a fost aprobat cu 11 voturi ,,pentru”.  

         Se trece la punctul al treilea al Ordinii de zi. 

         Se dă cuvântul dlui viceprimar pentru a prezenta Raportul la Proiectul de hotărâre privind 

stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2023 la nivelul U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău.  

         Dl viceprimar menționează că taxa de salubrizare crește foarte mult în 2023, iar A.D.I.S. 

a transmis adrese cu modele de calcul, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice, 

conform noiii legislatii, respectiv Ordinul Autorității  Naționale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice nr. 640/30.09.2022. 

         Dl. viceprimar propune taxa de salubrizare în anul 2023 pentru utilizatorii casnici în cuantum de 

8,16 lei/persoană/lună, conform recomandărilor A.D.I.S. și Planului de evoluție a taxei de salubrizare 

aprobat în 2018, din care 6 lei să fie suportat de persoană și 2,16 lei din bugetul local, menționând că 

taxa nu poate fi mai mică decât cea prevăzută în Planul de evoluție pentru anul 2023. 

         În continuare, dl viceprimar precizează că, pentru utilizatorii non-casnici a reieșit, conform 

calculelor,  o taxă de  925,1 lei/t de deșeu municipal generat, fiecare agent economic plătind în funcție 

de suprafața magazinului/punctului de lucru și de cantitate, școala în funcție de cantitatea de gunoi 

generată per elev, instituțiile publice în funcție de suprafață și cantitate etc. 

         Urmează discuții. 

         Dl. consilier Ivan precizează că nu este de acord cu plata gunoiului în funcție de cantitate, 

deoarece vecinii săi pun gunoiul în tomberoanele pe care el le folosește pentru magazin. 

         Dl. consilier Pavel menționează că sunt foarte multe gunoaie pe marginea drumului. 

         Nemaifiind discuții, dl presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de hotarare în forma 

prezentată, care a fost aprobat cu 9 voturi ,,pentru” și 2(două) abțineri, cea a dnei Dimofte Veronica și 

a dlui Ivan Dragoș. 

         Se trece la punctul al patrulea al Ordinii de zi. 

         Se dă cuvântul dlui viceprimar pentru a prezenta Raportul la Proiectul de hotărâre privind 

stabilirea impozitelor și a taxelor locale aplicabile în anul 2023 la nivelul Comunei Oncești și  

aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale și alte taxe asimilate 

acestora, precum și pentru amenzi, care se indexeaza anual pe baza ratei inflației. 

         Dl viceprimar precizează că impozitele pentru anul 2023 vor fi mărite doar cu rata inflației și, 

apoi dă citire celor 4 Anexe care cuprind impozitele și taxele locale. 

         Nemaifiind discuții, dl presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de hotarare în forma 

prezentată, care a fost aprobat cu 11 voturi ,,pentru”.  

         Se trece la ultimul punct al Ordinii de zi: ,,Diverse”.  

         Dl primar aduce la cunoștință consilierilor locali că anul 2022 a fost un an bun din punct de 

vedere financiar și al depunerii proiectelor, dar anul 2023 va presupune un efort financiar mult mai 

mare, fiind vorba de implementarea proiectelor inițiate, achiziția unui buldoexcavator, alimentare cua 

apă, plata taxei pentru casa constructorului, care este destul de mare și este prevăzută obligatoriu în 

lege. 

         Dl primar menționează că anul viitor are intenția de a amenaja locuri de joacă pentru copii, să 

modernizeze sălile de clasă din școli cu table, dulapuri etc., proiect finanțat prin P.N.R.R. 

         Nemaifiind alte discutii, dl președinte de ședință declară ședința închisă, mulțumind pentru 

participare.   

         Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal. 

 

 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ,                                  

               CONSILIER LOCAL,                                               SECRETAR GENERAL, 

       SOFRONEA MARIUS-COSTEL                             OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 


